Auces novada pašvaldības iepirkuma
„Ceļa Nr.403 “Ļūļēnu ceļš” posma pārbūve Lielauces pagastā, Auces novadā”
iepirkuma procedūras
ZIŅOJUMS
Aucē, 2018.gada 27.augustā
1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Auces novada pašvaldība, reģ. Nr.
90009116331
2. Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads, LV-3708
3. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss
4. Iepirkuma priekšmets: Ceļa Nr.403 “Ļūļēnu ceļš” posma pārbūve Lielauces pagastā, Auces
novadā saskaņā ar tehniskajām specifikācijām un SIA “CEĻU KOMFORTS” izstrādātajam
būvprojektam “Pašvaldības autoceļa (Nr.403) ”Ļūļēnu ceļš” posma Pk 31+60- Pk 53+50
pārbūve”.
5. Galvenā priekšmeta CPV kods: 45233100- 0 (Automaģistrāļu un ceļu būvdarbi).
6. Iepirkuma identifikācijas Nr.: ANP 2017/29/ELFLA.
7. Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu
(www.iub.gov.lv): 2017.gada 14.novembrī.

uzraudzības

biroja

tīmekļvietnē

8. Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz Auces novada domes 2017.gada 30.augusta
lēmumu Nr.296 „Par Auces novada pašvaldības iepirkuma komisijas apstiprināšanu”
(protokols Nr.9, 21.§).) (turpmāk - Komisija).
Iepirkuma komisijas sastāvs:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja:
Ingrida Kalve,
Iepirkumu komisijas locekļi:
Inese Valtere,
Ilmārs Matvejs,
Guntis Šēfers,
Gints Memmēns,
Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāja:
Ingrida Kalve
9. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 05.decembra plkst.11:00
10. Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas:
Pretendents
SIA “STRABAG”
SIA “Ceļu Būvnieks”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ceļu
būvniecības sabiedrība “IGATE””

Reģ. Nr.

Piedāvātā līgumcena
bez PVN (EUR)
49203002756
255 872,64
40003916711
213 679,99
41703001139
293 044,09

11. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: 2017.gada 05.decembra plkst.11:00 Jelgavas
ielā 1, Aucē, Auces novadā, 22.telpā (ēkas 2.stāvā).
12. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana:
Pretendents, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE””, reģ. Nr.
41703001139, par iepirkuma līgumcenu 293 044,09 EUR (divi simti deviņdesmit trīs tūkstoši
četrdesmit četri euro 09 centi), neieskaitot PVN.
Pamatojums: Sakarā ar to, ka iepirkuma pretendents SIA “STRABAG” ir atteicies no līguma
slēgšanas tiesībām par Ceļa Nr.403 “Ļūļēnu ceļš” posma pārbūves darbu veikšanu Lielauces

pagastā, Auces novadā, līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” kā nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis nākamo
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (ar viszemāko cenu) un kura piedāvājums atbilst
iepirkuma prasībām.
Piedāvājuma izvēles pamatojums:
Pretendents, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, noteikts saskaņā ar konkursa nolikuma
11.1.punktu – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (ar viszemāko cenu).
Piedāvājumu vērtēšanas gaitu un pamatojumu piedāvājumu izvēlei skat. iepirkuma komisijas
sēžu protokolā Nr. 3, Nr. 4 un Nr.5.
13. Noraidītie pretendenti, kā arī iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstoši
piedāvājumi:
Noraidīts iepirkuma pretendents SIA “Ceļu Būvnieks”, jo konstatēts, ka iepirkuma pretendents
neatbilst iepirkuma nolikuma 7.3.2 punktā noteiktajai kvalifikācijas prasībai pretendentiem, kas
nosaka to, ka pretendentam ir brīvi pieejami finanšu līdzekļi un/vai kredītlīnijas sekmīgai projekta
īstenošanai vismaz 50 (piecdesmit) % (procentu) apmērā no pretendenta piedāvātās līgumcenas bez
PVN.
14. Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu,
kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju
nosaukumi:
Pretendents nav norādījis, ka Līguma izpildē plānotu piesaistīt apakšuzņēmējus.
15. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: Nav konstatēti
interešu konfliktu gadījumi.

Komisijas priekšsēdētāja
Komisijas locekļi

Komisijas sekretāre

(personiskais paraksts)

I.Kalve

(personiskais paraksts)
(personiskais paraksts)
(personiskais paraksts)

I.Matvejs
G.Memmēns
G.Šēfers

(personiskais paraksts)

I.Kleinberga

